
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 

 สอ.นย.จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 พ.ย.58 ที่ผ่านมา เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา 0800 เป็นต้นไป   กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม  โดย สอ.นย. ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณชูเกียรติ ค ายิ่ง 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีมาเป็นผู้บรรยาย 
ส าหรับในช่วงบ่ายหลังจากสมาชิกและผู้มีเกียรติร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว เวลา 1300 เป็นพิธี
เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558  โดย พล.ร.ต.บญุชิต  พูลพิทักษ์ ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย.
เป็นประธานในพิธี  พร้อมกับมอบรางวัลสมาชิก กรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจ าปี 2558  ส าหรับ
ในปี 2558 นี้ มีสมาชิกได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ รวม 3 ด้าน จ านวน 8 รางวัล นอกจากนั้น สอ.นย.ยังได้
พิจารณามอบรางวัลกรรมการด าเนินการดีเด่นอีก 1 รางวัล และรางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น 2 รางวัล   สมาชิกท่ีได้
ติดตามข่าวสารของ สอ.นย.ผ่านสื่อต่าง ๆ   คงทราบแล้วว่ามีท่านใดบ้างที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้    หลังจาก
พิธีเปิดเสร็จสิ้น ก็เริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งจะมีทั้งระเบียบวาระเพ่ือทราบ และระเบียบวาระเพ่ือ
พิจารณา รวมถึงการพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ซึ่งเป็นเรื่องที่สมาชิกให้ความสนใจทุกปี 

 ส าหรับผลการด าเนินงานของ สอ.นย.ในปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้รวบรวมน าเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่
รับทราบนั้น อยู่ในระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่องรับทราบสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ และผลการด าเนินงานประจ าปี 
2558  ในปีบัญชี 2558 นี้ สอ.นย.มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายได ้     
1.1 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก  330,649,402.35 บาท 
1.2 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน        43,332.94 บาท 
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝาก         4,089,417.19 บาท 
1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอก    5,631,438.52 บาท 
1.4 รายได้อ่ืน                  94,723.48 บาท 
รวมรายได้    340,508,341.48 บาท 

2. รายจ่าย     
  2.1 ดอกเบี้ยเงินรับฝาก      110,331,484.21 บาท 
  2.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากภายนอก     14,355,717.38 บาท 
  2.3 ค่าใช้ในการจ่ายด าเนินงาน     14,133,889.46 บาท 
  รวมรายจ่าย    138,821,091.05 บาท 

3. ก าไรสุทธิ     201,687,223.43 บาท 

  ในส่วนของก าไรสุทธินั้น เดิม สอ.นย.ไดต้ั้งประมาณการไว้เมื่อต้นปีเป็นเงิน  174 ล้านบาทเศษ   แตผ่ลการ
ด าเนินงานมีก าไรเกิดข้ึนจริง 201 ล้านบาทเศษ เกินเป้าหมายไปประมาณ  27 ล้านบาท   และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ก าไรสุทธิเมื่อปี 2557 ซึ่งมีก าไรสุทธิ 181 ล้านบาทเศษ ก็ถือว่ามีก าไรเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน   สมาชิกบางท่านอาจมี
ข้อสงสัยว่าเมื่อปี 2557 สอ.นย. มีก าไรตั้ง 181 ล้านบาท  ท าไมในปี 2558 จึงตั้งเป้าหมายก าไรสุทธิไว้เพียง 174 
ล้านบาท ก็ขอเรียนว่าคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณซึ่งรับผิดชอบจัดท าประมาณการรายได้ - รายจ่าย
ประจ าปี  ได้จัดท าประมาณการโดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อ



เป้าหมายอย่างรอบคอบแล้ว แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมาปัจจัยสภาพแวดล้อมหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่
คาดการณไ์ว้  เช่นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลดลง  ก็ท าให้ต้นทุนด้านดอกเบี้ยลดลง  ประกอบกับ สอ.นย. ปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์การบริหารต้นทุน โดยหันมาเน้นการพ่ึงพาตนเองโดยการใช้ทุนภายในเป็นหลัก  เช่น การระดมหุ้นและ 
เงินฝากของสมาชิกมาเป็นทุนด าเนินงานแทนการกู้ยืมจากภายนอกซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า  นอกจากนั้น สอ.นย. ยังได้
ชะลอการท าโครงการบางอย่างที่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก  เช่นการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารองเป็นต้น และที่น่า
สังเกตคือ ในปีนี้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ สอ.นย.ลดลงเมื่อเทียบกับป ี 2557   โดยในปี 2557  สอ.นย.มี
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 14.4 ล้านบาทเศษ   แต่ในปี 2558 ลดลงเหลือ 14.1 ล้านบาทเศษ  แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการชุดที่ 21   ซึ่งน าโดย พล.ร.ต.บุญชติ  พูลพิทักษ์   ประธาน
กรรมการ  ผู้เขียนขอขยายความในส่วนของค่าใช้จ่ายด าเนินงานสักเล็กน้อย ค่าใช้จ่ายด าเนินงานคือค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการบริหารงานปกติประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที ่  เช่น  เงินเดือน  ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา 
ค่าเบี้ยประชุม  เบี้ยเลี้ยง  เป็นต้น  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานล าดับต่อมาคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และสาธารณูปโภคเป็นต้น ล าดับต่อมาคือค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
อ่ืน  เช่น  ค่าพัสดุ  ครุภัณฑ์และเครื่องใช้ส านักงาน  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์เป็นต้น  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานถือเป็น
ตัวแปรที่ส าคัญ    หากการบริหารเกี่ยวกับเรื่องนี้มีประสิทธิภาพก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือซ้ าซ้อนลง  
ซึ่งจะส่งผลต่อก าไรสุทธิโดยตรง    และเม่ือหลาย ๆ ปัจจัยมารวมกันแล้ว  ก็ท าให้รายจ่ายของ สอ.นย.ต่ ากว่า 
ที่ประมาณการ  จนเป็นผลให้มีก าไรเพ่ิมขึ้น   แต่ที่ยังถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ สอ.นย.จะต้องปรับปรุงกันต่อไปก็คือ  
รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้  แม้จะมีรายได้ส่วนอื่นเพ่ิมข้ึน   เช่นรายได้จากการลงทุนและการ
ฝากเงินกับสถาบันการเงินภายนอก  แต่เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนกันแล้วถือว่ายังน้อยมาก ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยาก
ส าหรับผู้บริหารชุดต่อไป 

 การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558  ในเรื่องการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นดังนี้  

 
ที ่ รายการ ร้อยละของ

การจัดสรร 
ร้อยละของ
ก าไรสุทธิ 

จ านวนเงิน/บาท 

1. เป็นทุนส ารอง   23.80 48,000,000.00 
2. เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   0.00 10,000.00 
3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว  7.10  44.66 90,070,396.75 
4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนของดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก 12.50  20.40 41,149,027.75 
5. เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่   2.86 5,775,000.00 
6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  0.09 182,798.52 
7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์  0.94 1,900,000.00 
8. เป็นทุนขยายกิจการ  0.05 100,000.00 
9. เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์  0.77 1,550,000.00 
10. เป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวและ

สมาชิกสมทบ  
  

6.43 
 

12,950,000.00 
รวม 100.00 201,687,223.43 



 เมื่อดูการจัดสรรก าไรสุทธิในรายละเอียดแล้วจะพบว่าการจัดสรรก าไรสุทธิส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
สมาชิกเกือบทั้งสิ้น โดยแบ่งเป็นส่วนที่กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรงคือ  จัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
131,219,424.50 บาท หรือร้อยละ 65.06 ของก าไรสุทธิ  นอกจากนั้นยังจัดสรรเพ่ือประโยชน์ของสมาชิก เช่น 
จัดสรรเป็นทุนส ารอง  เป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิก ครอบครัวและสมาชิกสมทบ  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปัน
ผล  เป็นทุนสาธารณประโยชน์  เป็นทุนขยายกิจการ และเป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรม  เป็นเงิน 64.6 ล้านบาท  
หรือร้อยละ ร้อยละ 32.08  เมื่อรวมทั้งสองส่วนแล้วเป็นเงิน 195.9  ล้านบาทเศษ หรือร้อยละ 97.14 ของก าไร
สุทธิ    

 ส าหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น   ในปีนี้คณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย.จ านวน 
15 ท่าน ต้องพ้นจากต าแหน่ง 12 ท่าน เนื่องจากบางท่านย้ายไปด ารงต าแหน่งอ่ืน บางท่านด ารงต าแหน่งครบวาระ 
คงเหลือกรรมการด าเนินการชุดเดิมอยู่เพียง 3 ท่าน   สอ.นย.จึงต้องด าเนินการให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการ
แทนต าแหน่งที่ว่าง   ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 ได้เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการเพ่ือมาท า
หน้าที่เป็นคณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย.ชุดที่ 22 ประจ าปีบัญชี 2559   โดยมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน  ประธานกรรมการ 
 2. น.อ.ประทีป  เมืองนิล  รองประธานกรรมการ 
 3. น.อ.พิชิต  วาดวารี  รองประธานกรรมการ 
 4. น.อ.กิติคุณ  นาคสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 5. น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์  กรรมการ  
 6. น.อ.ประมุข อินทรประเสริฐ กรรมการ  
 7. น.อ.ชัยวัฒน์  คุ้มทิม  กรรมการ  
 8. น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม  กรรมการ 
 9. น.อ.วุฒิไกร  ปั้นดี  กรรมการ 
 10. น.อ.จรงศักดิ์  แย้มบาน  กรรมการ 
 11. น.อ.นิสิต  ร่วมพุ่ม  กรรมการ 
 12. น.อ.วิจาร  กอประเสริฐ  กรรมการ 
 13. ร.อ.เกียรติศักดิ์ ฉายชูวงษ์ กรรมการ 
 14. พ.จ.อ.ประสงค์  รวงน้อย กรรมการ  
 15. พ.จ.อ.อุบล  ด้วงแก้ว  กรรมการ 

 ส าหรับข้อเสนอผู้แทนสมาชิกที่มาประชุมใหญ่ เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณข์องนั้น คณะกรรมการได้
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นไว้แล้ว และจะได้น าข้อเสนอของสมาชิกมาพิจารณา
ด าเนินการต่อไป ทั้งนี้การด าเนินการต่าง ๆ คณะกรรมการคงต้องดูเหตุผล ความจ าเป็น  ความเป็นไปได้ และน ามา
ก าหนดเป็นนโยบาย หรือแผนงานต่อไปครับ   

---------------- 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 



1. สอ.นย.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 0.10 ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ต.ค.58 เป็นต้นไป 

2. สอ.นย.มอบหุ้นเป็นสวัสดิการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2559 ให้กับสมาชิก (สามัญ) คนละ 20 หุ้น เป็นเงินคนละ 
200 บาท  

 
ผลการด าเนินงานของ สอ.นย.ประจ าเดือน ต.ค.58 

จ านวนสมาชิก 12,006 ราย 
                                                             สมาชิกสามัญ  9,278   ราย              

                                                                 สมาชิกสมทบ   2,728   ราย 
ทุนด าเนินงาน 4,950,351,596.54 บาท 
เงินรับฝาก 3,054,766,781.92 บาท 
เงินกู้ยืมภายนอก 25,000,000.00 บาท 
ทุนเรือนหุ้น 1,377,046,700.00 บาท 
ทุนส ารอง 227,038,726.27 บาท 
ทุนสะสมอ่ืน ๆ 36,236,161.15 บาท 
ก าไรสุทธิประจ าเดือน ต.ค.58 16,798,604.12 บาท 
ก าไรสุทธิรอการจัดสรร 201,687,223.43 บาท 

 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.marinecoop.com,   
Facebook/marinecoop1 (Key word : สหกรณอ์อมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด)  
อีเมล์ : marinecoop@gmail.com 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 – 3830 – 8309  ภายใน ทร. 61047- 8 มือถือ 06 – 2851 – 2704, 06 – 2851 – 2705 
โทรสาร 0 – 3830 – 8309 

 
 

http://www.marinecoop.com/
mailto:marinecoop@gmail.com

